
TIL ANDELSEIERNE I 

FAGERHEIM BORETTSLAG 

 

         Trondheim 4.mai 2014 

 

Referat fra styremøte 29.april 2014 kl 20.00 

 

Til stede: Ole Martin Næss, Grethe I. Meland, Andreas Eide og Kirsten Marie Gulbrandsen. 

Fravær: vara Stig Rune Søberg  

 

 

Sak 1/14   Loggføring vaktmestere. 

Andreas har demonstrert elektronisk føring av timelister. Tilgang vil bli gitt til 

vaktmestererne. 

 

Sak 13/14  Generalforsamling Tirsdag 13.mai 2014 kl 19.00.  
Lokale er reservert på Ringve Museum, Victoriasalen. 

Saker til innkallingen diskuteres og tekst for innkalling utformes. 

 

Sak 17/14  Befaringsrapport fra TOBB 

Ny takstering utført og ny skade etter vannlekkasje bes utbedres. Beboer tilskrives 

 

Sak 21/14  Søknad om bruksoverlating. 

   Søknad godkjent. 

 

Sak 23/14  Refusjon av nedgraving glasskontainer. 

   Papirer sendes til TOBB og renholdsverket. 

 

Sak 24/14  Vifte på bad og sprukken maling. 

Maling på bad ordnes av beboere selv. Helt vanlig at maling på tak på bad krakeleres, og 

må pusses og males gjevnlig.  

Vifter på bad er i tidligere styre-referater avslått og varslet ikke tillatt i borettslaget da dette 

kan medføre gjennomslag til andre leiligheter. 

Dette vurderes å føres inn i husordensreglene. 

Det sjekkes for pris og mulighet for vifter på alle bad, evt fellesløsning. 

 

Sak 25/14  Opphør av fastrenteavtale. 

   Styret sjekker om muligheten for ny fastrenteavtale. 

 

Sak 26/14  Søknad om sommerjobb 

Det skal utformes en søknad etter sommerarbeider over 16år i borettslaget. Varsles på 

nettsiden og Facebook. 

 

Sak 27/14  Epost fra Vaktmester om malings søl og verandaplater. 

   Avgjørelse om verandaplater utsettes til etter generalforsamling. 

 

Sak 28/14  Blomster til dugnad. 

   Blomster er bestilt til dugnad. Tidspunk for levering kommer senere og dugnad varsles. 

   Jord må kjøpes inn til dugnaden. 

 

Sak 32/14  Tidspunkt for dugnad. 

   Sjekkes til neste møte. 

 

Sak 33/14  Informasjon om søknadsplikt for bytte av sluk på bad. 

Det må søkes til Trondheim Kommune ved byggesakskontoret når det skal byttes sluk på 

bad. Dette er på grunn av arbeid/meisling i et brannskille. 

Utførende rørleggerfirma gjør vanligvis dette, men det er beboers plikt å sjekke at 

rørlegger søker. 

 

Sak 34/14  Saker til etter generalforsamling. 



 

Sak 35/14  Beskjæring av trær. 

   Vaktmester varsles om beskjæring av trær. 

 

Sak 36/14  Sjekk av strømboks etter skade pga stjålet campingvogn. 

   Vaktmester får jobben, og kaller evt inn elektriker om nødvendig. 

 

Sak 37/14  Sjekk av mulig defekte lamper i fellesareal. 

   Styret sjekker sammen med elektriker. 

 

Sak 38/14  Innkommet klage. 

 

Sak 39/14  Vedlikehold av sandkasser. 

   Vaktmester varsles om å gjøre vedlikehold på sandkasser 

 

 

 

Nytt møte 14.mai 2014, klokken 20:00 

 

Ole Martin Næss 

Sign. 

Grethe Meland 

Sign. 

 

 

 

Andreas Eide 

Sign. 

Kirsten M. Gulbrandsen 

Sign. 

 

 

 

 


